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�الأ�شتاذ �لدكتور عبد�لمنعم ب�شّناتي
رئي�س ق�سم اللغة العربّية واآدابها والدرا�سات الإ�سالمّية 

جامعة الجنان

 
اأ�صبقية العرب

 في علم الأ�صوات على الغرب
 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
تمهي�د

عل���م االأ�ص�ات اأوالل�صانّي���ات اأواأّي ت�صمية اأخرى تاأّدي نف�س معنى هذا العلم ال يخرج عن ك�نه 
م�صّم���ى التج�ي���د عند الق���ّراء واللغ�يين القدام���ى والمحدثين، فه� علم �صريف خ���دم نطق األفاظ 
الق���راآن الكري���م بطريقة �صليمة، وق���د انبرى علماء اللغ���ة العربّية والقراءات من���ذ القرن الهجري 
االأّول لبيان �صالمة نطق األفاظ القراآن الكريم ومفردات اللغة العربّية عامة، فتحّدث�ا عن ف�صاحة 
الكلم���ة، وتاآلف الحروف وتنافرها، وان�صجام اأ�ص�اته���ا وتنا�صبها، وجهدوا في اظهار�صّحة اأ�ص�ات 
اللي���ن الق�صيرة والط�يلة الم�صم�م���ة والمفت�حة والمك�ص�رة،ولم ين�ص�ا ح���ركات االإمالة ال�صديدة 
والخفيف���ة، ونطق االأ�ص�ات بين بين، واإبدال االأحرف وقلبها، واأحكام االإدغام واالإقالب والحرفين 
المتماثلين، واالإ�صمام والروم واالإختال�س، والتفخيم والترقيق، وزيادة االأ�ص�ات اأوحذفها، مما دفع 
باللغ�يي���ن اأن يبتك���روا على اأ�صا�س هذه الظ�اه���ر اللغ�ّية وغيرها عّدة عل����م، مثل: علم ال�صرف، 
وعل���م اللهجات، والمعاجم التي اأ�صا�صه���ا التقليبات ال�ص�تّية، وعلم الداللة، والعرو�س... وغيرها، 

وكّلها تق�م على ظاهرة االأ�ص�ات المنط�قة عند العرب الف�صحاء.
ف العرب االأ�ص�ات االإن�صانّية، فتحّدث�ا عن االأ�ص�ات االإنفجارّية واالإحتكاكّية والمت��صطة  و�صّ
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واالإ�صتطال���ة، وفّرق����ا بين الجه���ر والهم�س، وال�ص���ّدة والرخاوة، وبين����ا التف�ّص���ي وال�صفير والغّنة 
ل�ا  والقلقل���ة، واالأ�ص�ات الم�صتعلية، والم�صتفلة، واأ�ص�ات االإطب���اق والمنفتحة... وغير ذلك. فت��صّ
اإل���ى الك�صف عن مخارج االأ�ص�ات اللغ�ّية، فاأّلفت الم��ص�عات والمعاجم والكتب واالأبحاث، لتبيين 
الظ�اه���ر اللغ�ّية العربّية وتط�ر نطقها، وما كانت عليه وما اآلت اإليه، فر�صدوا المفردات وبّين�ا ما 

فيها من ظ�اهر �ص�تّية اأو�صرفّية اأوداللّية... وغيرذلك.     
ف���كان لعلم���اء العربّي���ة دورًا رائدًا في تحدي���د مخارج االأ�ص����ات اللغ�ّية: الج�فّي���ة والحلقّية  
والل�صانّي���ة واالأ�صنانّية واللث�ّية وال�صف�ّية واالأنفّية، ثّم تطّرق�ا اإل���ى ت�صريح جهاز النف�صيل الدقيق، 
فح���ّددوا م�صار اله�اء المنطلق من الراأتين باتجاه الق�صب���ه اله�ئّية فال�ترين ال�ص�تيين، ثم الفم 
فال�صفتي���ن م���ارًا بالحنجرة وم�ؤّخ���رة الل�صان ف��صطه ث���ّم طرفه فاالأ�صنان فال�صفتي���ن، وفّرق�ا بين 
اأ�ص����ات اللغة العربّية بدّق���ة متناهية... في مرحلة متقّدمة من الزمن كان العالم مهماًل هذا الن�ع 

من العل�م.
ه���ذه النبذة ال�صغي���رة عن علم االأ�ص����ات تبّين ق�صاي���ا وم�صائل عديدة له���ذا العلم العريق 
عن���د الم�صلمين والعرب، واهتمامه���م في نطق ال�ص�ت العربي بف�صاحة وخّف���ة و�صاعرّية وب�صليقة 
العرب���ّي الف�صيح، كما رويت اللغة العربّية على ل�صان ف�صحائها ونقلت اإلينا باأقالم علمائنا الثقات 
فة نرجع اإلى  و�صهادته���م على �صّح���ة اأ�ص�ات لغتنا لتبقى على م���ّر االأّيام وال�صن�ات والق���رون م��صّ

�صهادتهم ون�صتاأن�س باآرائهم. 
وق���د ق�ّصمت ه���ذه العجالة � التي �ص�ف تلقى ف���ي الم�ؤتمر الدولي للغ���ة العربّية ال�صابع، تحت 
عن�ان: دور اللغة العربّية في عملّية البناء الح�صاري. المنعقد في ق�صم اللغة العربّية واآدابها، كلّية 
اللغات والفن�ن، جامعة جاكرتا الحك�مّية، جاكرتا، اأندوني�صيا. بتاريخ 14- 17ي�لي� 2011م. - اإلى 

تمهيد وثالثة مباحث:
المبحث االأّول: تاريخ التفكير ال�ص�تي.

المبحث الثاني: اأبحاث علماء اللغة العربّية في علم االأ�ص�ات. 
المبحث الثالث: علم االأ�ص�ات بين االأ�صالة والحداثة.
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المبحث الأّول
تاريخ التفكير ال�شوتي

يع����د تاري���خ التفكير اللغ�ي واالأدبّي العربي اإلى ما قبل االإ�ص���الم، وقد تمّيز الع�صر الجاهلّي 
ب�ج����د ال�صعراء الف�صحاء، وكانت اللغة العربّية قد و�صلت اإلى مرحلة من الن�صج والعذوبة والرّقة 
والطالق���ة، حيث كان ال�صعراء ينظم�ن اأ�صعارهم باللغة العربّية الف�صيحة، ويلق�ن بها خطبهم في 
المحاف���ل العامة والمجامع الحا�ص���دة، ف�صقلت وتهّذبت، واأ�صبحت جزلة رائع���ة االأ�صل�ب، اإلى اأن 

نزل بها القراآن الكريم فاأعلى من �صاأنها وحفظها.
وكان للعرب في الجاهلّية اأ�ص�اق تقام فيها حلقات ال�صعر والمفاخرات والمنافرات،  اأ�صهمت 
ف���ي تهذيب اللغة، وا�صتقامة النط���ق، وتاأّلق الف�صاحة، فكان �ص�ق عكاظ و�صيلة اإلى ن�صر اللغة واإلى 
تق���ارب اللهجات و�صبياًل اإلى تج�يد ال�صعر، هناك ُتْنَتَقد ثمار القرائح وح�صائد االأل�صنة، حتى كان 
النابغة الذبياني -الذي ت�صرب له في عكاظ قّبة من اأدم- يجتمع ال�صعراء عنده فيتحاكم�ن اإليه)1(.  
وه���ذا التناف����س االأدبّي وال�صب���اق البيانّي واالحتف���ال  بتج�يد الق�صائ���د واالقتبا�س من اللغة 
المهّذب���ة واللهجة المنّقحة،كان له اأبلغ االأثر في تهذيب  اللغة و�صقل م�اهب االأدباء، فاأدرك بذلك 
ف�صحاء العرب دقائق اللغة، ومّيزوا بين ف�صيحها و�صقيمها، فترك�ا الَح��ِصيَّ والمهج�ن، وت�جه�ا 
اإلى لغته���م الرائعة يحافظ�ن عليها، فاأدرك�ا النغم والم��صيقى واالإعالل واالإق�اء واأمرا�س الل�صان 
اللغ�ّي���ة، وبات����ا ي�صّحح�ن ويحكم�ن على ال�صعر من خالل نطق اأ�ص�ات���ه واأدائه ال�صليم اأو الرديء 

ل�صعره.
وكان ال�صاع���ر الجاهلّي -بقليل من النقد- يق���ّ�م ل�صانه ويدرك خطاأه، فيرتقي نظمه واأداوؤه، 
وكان النابغة الذبيانّي اأ�صعر �صعراء العرب)2( قد وقف اأمام النعمان بن المنذر -وكان من ندمائه-

فاألقى ق�صيدته التي اأّولها:
ِد َة رائٌح اأوٌمغَتدي                    َعجالَن ذا زاٍد وغيَر ُمَزوَّ اأَِمن اآِل مَيّ

َزَعَم الَب�اِرُح اأنَّ ِرحَلَتنا غدًا                  وبذاك تنعاُب الغراِب االأ�صَ�ِد
ث���ّم ورد يث���رب فهاب����ه اأن يق�ل�ا له حنث���ت واأكف���اأت)3(. اإذ كان قد اأق����ى: وكان النابغة قال: 
)وبذاكَ خّبرنا الغراُب االأ�ص�ُد( فدع�ا قْينة واأمروها اأن تغّني �صعره ذاك ففعلت، فلّما �صمع الغناء 

1- انظر كتاب االأغاين ج 1/ �س6. واالأدب العربي بني اجلاهلّية واالإ�صالم، �س 129.
2- االأغاين ج 11/ �س 4.

3- االإكفاء يف ال�صعر عند العرب: الف�صاد يف القافية باختالف احلركات اأواحلروف القريبة املخارج.
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و)غي���ر م���زّوِد( و ) الغراُب االأ�ص����ُد ( بان له ذلك في اللحن وفطن لم��ص���ع الخطاإ فلم يعد، وكان 
يق�ل: وردت يثرب وفي �صعري بع�س العاهة، ف�صدرت عنها واأنا اأ�صعر النا�س)1(.

وق���د عّرف القدم���اء ال�صعر باأّنه:  »الكالم الم�زون المقّفى« فهم ي���رون االإن�صجام الم��صيقي 
)اأي: ال�ص�ت���ي ( في ت�الي مقاط���ع الكالم وخ�ص�عها اإلى ترتيب خا����س...)2( فتطرب له االأ�صماع 
لت�اف���ق المقاطق في ن�صجه، فت�افر األفاظه المتجان�صة وجر�س م��صيقاه وترتيب مقاطعه ي�ؤدي اإلى 
ط���رب ال�صامع و�ص���روره. والم��صيقى تعتمد على الناحي���ة ال�ص�تّية التي تق�ّص���م الجمل اإلى مقاطع 
متنا�صق���ة تك���ّ�ن وحدات معّينة عل���ى ترتيب معّين... وله���ذا ابتكر الخليل بن اأحم���د علم العرو�س 
ال���ذي ه� علم م��صيقى ال�صعر، فالتفعيلة في علم العرو�س وحدة �ص�تّية ال تدخل في ح�صابها نهاية 
الكلمات، فمّرة تنتهي التفعيلة في اآخر الكلمة، ومّرة في و�صطها، ومّرة تبداأ من نهاية كلمة وتنتهي 

ببدء الكلمة التي تليها، ومثال ذلك ق�ل ال�صاعر: 
   هم وّرث�ك المجد اأبي�س زاهرا                        فاحمله مثل ال�صم�س لالأبناء
   هم وررث�  كلمجد اأب ي�صزاهرن                     فاحملهمث ل�ص�صم�س اأبنائي

 م�صتفعل�ن     م�صتفعل�ن       متفاعل�ن              م�صتفعل�ن    م�صتفعل�ن    م�صتفعْل)3(
والع�ص���ر الجاهلي خّل���ف تراثًا �صخمًا من ال�صع���ر االأدبي، واإذا اأردن���ا اأن ن�صتبين تاريخ هذا 
االأدب فاإنن���ا ال ن�ص���ل اإلى نتيجة مقنعة، اإذ اأننا ال نعرف تاري���خ اللغة العربّية على ال�جه ال�صحيح، 
ولي����س من المعق�ل اأّن هذه اللغة بداأت بهذه الن�ص�����س ال�صعرّية الجاهلّية، فهذه الن�ص��س نماذج 

عالية من العربّية)4(.
ا����س � مترجما كتاب  وعل���م العرو�س من �صلب عل���م ال�ص�تّيات، فقد ق���ال الدواخلي والق�صّ
)اللغ���ة(: وتت�ص���ل باالأ�ص�ات درا�ص���ة وزن ال�صعر، التي تناولها من جديد فيم���ا يخت�ّس  بالفرن�صّية 
االأ�صت���اذ ب����ل فربي���ه )ال�صعر الفرن�ص���ي، مجّل���دان، باري����س 1931 - 1931 (. وتناوله���ا من جهة 
 La metrique ) generale et le( :) نظرعام���ة االأ�صت���اذ: اأ. دي جروب في ) العرو�س العام وال����زن
rythme   )ن�صرة الجمعّية اللغ�ّية مجّلد 30 �س 202 ( وفي كتاب )ال�زن (  der rythmus ني� فيل� 

ج��س عام 1934 )5(.

1- انظر االأغاين 11/ 8 � 11.
2- انظر م� �صيقى ال�صعر،  �س 10.

3- انظر علم العرو�س والقافية،  �س 10.
4- انظر التطّ�ر اللغ�ي،  �س 65.

5- انظر اللغة، �س 461.
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والع���رب بح�ّصهم المرهف، وف�صاحتهم النقّية اأدرك����ا ثقل االأ�ص�ات وخّفتها وما يجري على 
الل�ص���ان �صل�صًا اأونابيًا، فكان�ا يميل�ن اإلى تخفيف االأ�ص�ات وطالقتها، واإذا احتاج�ا اإلى قلب حرف 
اأواإبداله بما ينا�صبه فعل�ا، قال المبّرد: »وال�صاعر اإذا احتاج اإلى قلب الهمزة قلبها اإن كانت الهمزة 
مك�ص����رة ً جعلها ي���اًء، اأو�صاكنة جعلها على حركة ما قبلها، واإن كان���ت مفت�حة ً وقبلها فتحٌة جعلها 
األف���ًا، واإن كان���ت مفت�حة وقبلها ك�صرٌة جعلها ياًء، واإن كانت قبله���ا �صّمًة جعلها واوًا«)1(  فقد اأدرك 
العربّي الف�صيح ق�اني���ن اللغة العربّية ال�ص�تّية والنح�ّية وال�صرفّية وغيرها في الع�صر الجاهلي، 
ول���م تكن مكت�بة واإنم���ا بال�صليقة العربّية ال�صليمة، وم���ا اأن اأهّل ع�صر االإ�ص���الم اإال وكانت العربّية 

اأف�صل اللغات تنا�صقًا وان�صجامًا و�صبطًا. فنزل القراآن بها لي�صّرفها ويزيدها رونقا وجماًل. 
وكان ر�ص����ل اهلل  ح�ص���ن ال�ص�ت، فع���ن البراء بن عازب � ر�صي اهلل عنه���ا � قال: »�صمعت 
النبي  قراأ في الع�صاء بالتين والزيت�ن فما �صمعت اأحجدًا اأح�صَن �ص�تًا منه« مّتفق عليه)2(. وكان 
ر�ص����ل اهلل  ياأمر الم�صلمين بالتغّني وتح�صين اأ�ص�اتهم عندما يقراأون القراآن الكريم، وعن اأبي 
لباب���ة ب�صير بن عبدالمنذر  -ر�صي اهلل عن���ه- اأّن النبي  قال: »من لم يتغّنى بالقراآن فلي�س منا« 
رواه اأب� داود باإ�صناد جيد)3( وقد و�صع علماء الحديث بابًا في ا�صتحباب تح�صين ال�ص�ت بالقراآن، 
وكان ر�ص����ل اهلل  يحّب اأن ي�صتمع اإلى االأ�ص�ات الح�صنة، فعن اأبي ُبردة عن اأبي م��صى قال: قال 
ر�ص�ل اهلل  الأبي م��صى: »ل� َراأَْيَتني واأنا اأ�صتمع لقراَءِتك البارحة! لقد اأوتيت مزمارًا من مزامير 

اآل داود« رواه م�صلم في �صحيحه)4(.
واإذا كّن���ا نق����ل: باأن الدافع اإلى الدرا�ص���ة اللغ�ّية عند العرب يكمن ف���ي المحاولة المخل�صة 
الج���ادة التي قام بها علماء الع���رب للمحافظة على القراآن الكريم وعلى لغته، فاإّن هذا الق�ل يك�ن 
اأ�ص���دق واأو�ص���ح عندما نطلقه بالن�صب���ة للدرا�صات ال�ص�تّي���ة، ذلك اأّن اّول فكر �ص�ت���ّي و�صل اإلينا 
عنه���م يتجّلى في محاولة اأبي االأ�ص�د الدوؤلي)5( و�صع رم�زًا لق�صم هام من االأ�ص�ات اأهملت الكتابة 
ال�صمّي���ة الرمز له، وقد عرف هذا الق�صم بالحركات، وقد اأّدى اإهمال الرمز له اإلى وق�ع الخطاإ في 
ت���الوة القراآن الكريم، واأراد اأب� االأ�ص�د اأن يمنع هذا الخطاأ، فجاء بكاتب وو�صع الم�صحف اأمامه، 
وق���ال ل���ه: اإذا راأيتني اأفتح فمي بالحرف فانقط واحدة ف�ق���ه، واإذا راأيتني اأ�صّمه به فانقط واحدة 

1- الكامل، 2 / 442.
2- �صرح ريا�س ال�صاحلني، �س 366. 

3- نف�س املرجع.
4- �صحيح م�صلم، �س 379.

ُ�يّف �صنة ت�صع و�صّتني، وله خم�س وثمان�ن �صنة. انظر:  5-  ه�: ظامل بن عمرو بن �صفيان، اإ�صتهر بكنيته، وكان من �صيعة علي �� ر �� وُتُ
تاريخ  العلماء النح�ينّي، �س 164 ومابعدها...  
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بين يديه، واإن راأيتني اأك�صره فاجعل النقطة تحته، واإن اأتبعت �صيئًا من هذه الحركات غّنة، فاجعل 
النقطة نقطتين)1(.

ويبّين هذا الن�ّس اأّن ر�صم االأ�ص�ات ال�صامتة )الحروف( كان معل�ما، اأما االأ�ص�ات ال�صائتة 
)الح���ركات الق�صيرة والط�يلة ( فلم يكن مت�صّ�رًا ب�ص����رة كافية، ولهذا كان مهماًل في الرمز له 
ف���ي الكتابة، فاالأ�ص�ات ال�صائتة )الح���ركات( لي�صت �صفات لالأ�ص�ات ال�صامتة )الحروف( واإّنما 

هي اأ�ص�ات اأخرى ال تقّل اأهّمّيتها عن االأ�ص�ات ال�صامتة. 
وعم���ل اأب���ي االأ�ص����د كان جلي���اًل، فقد فتح ب���ه باب���ًا الإدراك الفرق بي���ن االأ�ص����ات ال�صامتة 
واالأ�ص����ات ال�صائت���ة، ولفت نظ���ر الباحثين اإل���ى التفرقة بينهم���ا، فالفتحة تفتح معه���ا ال�صفتان، 
والك�صرة تنفرجان معها، وال�صّمة ت�صّمان من اأجلها، ومن هذه التحّركات ال�صف�ّية ا�صتخدمت تلك 
االأ�ص����ات ال�صائتة ا�صمها العام )الحركات( وت�صمياته���ا الجزئّية فتحة وك�صرة و�صّمة، وهذا عمل 

جليل ومبتكر)2(.                    

المبحث الثاني: اأبحاث علماء اللغة العربية في علم الأ�شوات
ال�صل����ك اللغ�ي لف�صحاء العربية قب���ل اال�صالم ي�حي بعمق فهمهم الأ�ص����ات اللغة العربية، 
بدلي���ل نهجهم في النطق واإخ���راج االأ�ص�ات اللغ�ية ذات المعاني الدقيق���ة والخ�صائ�س الممّيزة، 
فق���د اإنت�صر ال�عي ال�ص�تي ونطق المقاطع ال�ص�تية وتحدي���د الكّم الزمني الأ�ص�ات اللين، فميزوا 
بين اللهجات بطريقة معرفتهم بالمنط�ق اللغ�ي، فكان االأعرابي يتبّين عند �صماع جملة اأن داللتها 
ْر؟ وبداللة االإخبار- في نف�س المنط�ق-: محمد خ�صر. قا�صدًا  ٌد َح�صَ اإ�صتفهامية، نح� ق�له : ُمَحمَّ
االخب���ار بمقدم محمد. اإال اأن التنغيم واالأداء والنبر يختلف ما بين الحالتين: االإ�صتفهام واالإخبار، 

اأو االإنكار.
واالأعراب���ي في الع�صر الجاهلي الذي مّي���ز المعاني المتباينة عن طريق االأداء، لم يغفل اأداء 
الكلم���ة المنط�ق���ة اأي�صًا ح�صب دالل���ة معناها، فقد ت����ؤدي الكلمة ال�احدة اأكثر م���ن معنى واأحرف 
الكلم���ة ل���م يلحقها اأي تغيير، واإنم���ا الذي تغّير ه� اأداء الكلمة ال�ص�تي، �ص����اء بالتغيير في عن�صر 
واحد اأو اأكثر، وعنا�صر االأداء : النبر- الط�ل ال�ص�تي- التزمين- التنغيم- الل�ن. فعند نطق كلمة 
م���ا فاإنه���ا تدّل على معنى معي���ن، واإذا طلبنا بنف�س االأحرف مدل�ال اآخر فعلين���ا تغيير اأحد عنا�صر 
« اأفعل  االأداء اأو اأكث���ر، فيتغي���ر بذلك مدل����ل الكلمة، فاإذا قلن���ا: »اأَ�َصٌد« الحي�ان المع���روف، و»اأَ�َصدُّ
تف�صي���ل من ال�صداد، يدل على هذا االختالف في المعن���ى ب�صبب اختالف م��صع النبر فيهما، فه� 

1- اأنظر: حما�صرات يف ال�ص�تّيات، �س 29. وتاريخ العلماء النح�يني، �س 167، واخلرب م�ج�د يف عّدة مراجع. 
2- انظر: حما�صرات يف االأ�ص�ات، �س 30.
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«. وط�ل ال�ص�ت اللغ�ي ي�ؤدي الى  ف���ي االأولى على المقطع »اأ« وفي الثانية عل���ى المقطع الثاني »�َصدَّ
تغيير نغمة الكلمة ومدل�لها، ف�ص�ت الفتح الط�يل اأو الق�صير، وكذلك ال�صم والك�صر، وبتغيير ط�ل 
ال�ص����ت اللغ�ي يتغير مدل�ل الكلمة الى معنى اآخ���ر، فكلمة َذَهَب فعٌل ما�ٍس، مفت�ح االأول، وكذلك 

ذاهب الحرف االأول مفت�ح ط�يل، ولكن المعنى ا�صم فاعل . 
ه���ذه المالحظ���ات الب�صيطة في الدر����س اللغ�ي ال�ص�تي، ه���ي جزئّيات من فه���م االأعرابي 
الأ�ص����ات اللغ���ة العربية وق�اعدها النح�ية التي لم يكتب لها في ذل���ك الع�صر بعد اأن تدون، فاللغة 
العربي���ة االأدبية التي عرفت قبل اال�ص���الم كانت اأعلى منزلة من لغة التخاط���ب العادّية المتداولة، 
وكان���ت في غاية من الرقي واالت�ص���اع الفكري والح�صاري، وبراعة العرب ف���ي لغتهم �صّهلت عليهم 
اإدراك معان���ي القراآن الكريم. قال الرافعي: نزل الق���راآن على ر�ص�ل اهلل  باأف�صح ما ت�صم� اإليه 
لغة العرب في خ�صائ�صها العجيبة وما تقّ�م به، مما ه� في جزالتها ودقة اأو�صاعها واإحكام نظمها 
واإجتماعه���ا م���ن ذلك على تاأليف �ص�تّي يكاد يك�ن  م��صيقيا مح�ص���ا، في التركيب، والتنا�صب بين 

اأجرا�س الحروف المالءمة بين طبيعة المعنى وطبيعة ال�ص�ت الذي ي�ؤّديه)1(. 
واالأعرابي في �صليقته ال�صليمة كان متمّكنا من نطق االأ�ص�ات اللغ�ية بما يتنا�صب مع االإعراب 
والمعن���ى الم���راد الداللة علي���ه، واإال لم يتمّكن من فه���م القراآن الكريم، واأ�صكل���ت عليه العديد من 
االآي���ات، اإذ الخط���اأ ال�ص�تي في االإع���راب عند تالوة القراآن ي����ؤدي اإلى غير المدل����ل الذي يريده 
الق���راآن الكري���م، فق���د روي اأن اأعرابيًا ف���ي خالفة اأمي���ر الم�ؤمنين عمر بن الخط���اب- ر�صي اهلل 
عن���ه- قال : من يقرُئني �صيئًا مما اأن���زل اهلل تعالى على محمد  فاأقراأه رجل �ص�رة براءة، فقال:               
{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ})2( بالجر، فق���ال االأعرابي: »اأوقد برئ اهلل ِمن ر�ص�ِلِه؟ 
اإن يكن اهلل تعالى برئ من ر�ص�له فاأنا اأبراأ منه، فبلغ عمر- عليه ال�صالم- مقالة االأعرابي، فدعاه، 
فق���ال: يا اأعرابي اأتبراأ من ر�ص�ل اهلل ؟ فق���ال: يا اأمير الم�ؤمنين اإني قدمت المدينة وال علم لي 

بالق���راآن، ف�صاألت من يقرئن���ي؟ فاأقراأني هذا �ص�رة ب���راءة، فقال:{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 
چ} فقل���ت: اأو ق���د برئ اهلل تعالى م���ن ر�ص�له؟ اإن يكن اهلل تعالى برئ م���ن ر�ص�له فاأنا اأبراأ 
منه، فقال عمر-ر�صي اهلل عنه-: لي�س هكذا يا اأعرابي، فقال: كيف هي يا اأمير الم�ؤمنين؟ فقال:            
{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ} فق���ال االعرابي: واأنا واهلل اأب���راأ ممن برئ اهلل ور�ص�له 
منهم، فاأمر عمر - ر�صي اهلل عنه - اأن ال يقرئ القراآن اإال عالم باللغة، واأمر اأبا االأ�ص�د الدوؤلي اأن 

ي�صع النح�)3(«.

1- اإعجاز القراآن- للرافعي. �س 46.  
2- �ص�رة الت�بة، االآية )3(

3- ن�صاأت النح� ملحمد الطنطاوي .�س 18، ولهذه احلادثة عدة روايات وانظر تاريخ العلماء النح�يني، �س 166 . 
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لذلك فقد تميزت اللغة العربية عن بقية اللغات باالإعراب وقل: بحركات االإعراب اأو اأ�ص�ات 
االإعراب، فاإذا اأعرب الناطق بال�ص�ت �صليما عّد ف�صيحا واإال يعتبر اأنه قد لحن اأي: اأخطاأ والعرب 

ُعرف����ا اأنه���م ف�صحاء، والق���راآن نزل بلغة عربي���ة ف�صيحة ال تعتريها �صائب���ة، قال تعالى: {ۉ 
ې ې ې ې ى ى})1(. ف���كان االأعراب���ي ي���درك بدّق���ة متناهية مدل����ل ال�ص�ت 
اللغ����ي ويميز به داللته على المعاني ب�ا�صطة �صماع الفت���ح اأو الك�صر اأو ال�صم، وكذلك بطريقة ن�ع 

اإلقاء الخطاب. 
وكان���ت مالحظ���ات ظالم بن عمرو بن �صفي���ان المعروف باأبي االأ�ص����د الدوؤلي)2( خط�ة اأولى 
نح���� و�صع عل���م النح�، اإذ الح���ظ اأن ابنته وغيرها ال يمّي���زون بين معنى ال�ص����ت اللغ�ي المفت�ح 
والم�صم����م، اإذ قال���ت ابنته له ي�مًا: يا اأبِت، ما اأ�صدُّ الَحرِّ -تريد التّعجب من �صدة الحّر، وظن اأنها 
تريد اال�صتفهام- وقد كان ي�مًا حارًا. فقال: ما نحن فيه. فقالت : اإنما اأردُت اأنَّ الحرَّ �صِديٌد فقال: 
ُه، المجّرُة،  )3(. وروي اأي�صًا اأن اأبنته قالت له: ما اأح�ص���ُن ال�صماِء؟ فقال اأي ُبَنيَّ ق�ل���ي: م���ا اأ�صدَّ الحرَّ
ويق���ال: نج�ُمه���ا. فقال: لم اأرْد اأيُّ �ص���يٍء منها اأح�صُن، اإنم���ا تعجبُت. فقال: ق�ل���ي اإذا : ما اأح�صَن 

ال�صماَء)4(. فيقال: اإن اأول ما ر�صم اأب� االأ�ص�د من علم النح� باَبْي التعجب واال�صتفهام.
واأب���� االأ�ص�د الدوؤلي كان م���ن �صيعة علي بن اأبي طالب -ر�صي اهلل عن���ه- اأي عا�صر الخلفاء 
الرا�صدي���ن، اإال اأن عل�م العربية مما ال يختلف فيه اثنان اأنها نه�صت في عدة ن�اح في القرن الثاني 
الهج���ري وكان عماده���ا الخلي���ل بن اأحمد، فم���ن عهده �صتات العل���م، والتاأم عق���ده، واتخذ تعليمه 
دوره الفن���ي ال�صحي���ح، فقد و�صع الخليل الق�اعد النح�ية مرتبة ورواه���ا عنه �صيب�يه، وابتكر علم 

العرو�س، واالأ�ص�ات اللغ�ية، والمعاجم... وغيرها. 
وكان العلماء يجمع�ن اللغة الف�صحى واللهجات العربية ويفّرق�ن فيما بينهما بنطق االأعراب 
للهجته���م، ق���ال االأ�صمعي: ارتفعت قري�س ف���ي الف�صاحة عن عنعنة تميم، وتلتل���ة بهراء، وك�صك�صة 
ربيعة، وك�صك�صة ه�ازن، وت�صّجع قي�س، وعجرفية �صبة. اأما عنعنة تميم، فاإن تميما تق�ل في م��صع 
)اأْن(: )عن( -فتبدل الهمزة عينا- وتق�ل: ظننت عن عبد اهلل قائم. واأما تلتلة بهراء، فاإنها تق�ل: 
نع�ن بك�صر اأوائ���ل الحروف، ومعنى ق�له:»ك�صك�صة ربيع���ة« فانما يريد ق�لها  ِتعَلم����ن وِتفَعل�ن وِت�صْ
، واأعطيتك�س. تفعل هذا في ال�قف، فاإذا و�صلت اأ�صقطت  م���ع كاف �صمير الم�ؤنث: اإّنِك�ْس وراأيُتِك����سْ

1- �ص�رة الزمر، االآية )18(
2- اأنظر ترجمته يف تاريخ العلماء النح�يني �س 164.

3- نف�س املرجع �س 167 .
4- نف�س املرجع �س 168. وانظر ن�صاأة النح� ، �س18 . وانظر ترجمته واأخباره يف طبقات النح�يني واللغ�يني �س 21 .
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ال�صي���ن. واأما »ك�صك�صة ه�ازن« فق�له���م اأي�صًا: اأعطِيُتِك�س، وِمْنِك����سْ وعْنِك�ْس، وهذا في ال�قف دون 
الف�صل،... الخ)1( فقد حدد علماء اللغة عند جمعهم للغة الف�صيحة ماذا يريدون من وراء جمعهم 
للغ���ة الف�صيحة واللهجات، فدر�ص�ا اللهجات وذكروا في ت��صيفها اأنها �صحيحة اأو رديئة، وبّين�ا ما 

فيها من اإبدال اأو قلب اأو اإعالل. 
واللهجات: قي�د �ص�تية خا�صة تلحظ عند اأداِء االألفاظ في بيئة معينة، وهذا نتبّينه في جميع 
اللهج���ات العربية، فمثال: نج���د اأن جمهرة العرب تحّرك الهاء من »ه���م« بال�صّم اإن لم ت�صبق بياء 

اأو ك�ص���ر كق�له تعال���ى: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں})2( ف���اإن �صبق���ت بالي���اء اأو الك�صر، ك�ص���رت الهاء، كق�ل���ه تعالى:{ٹ ٹ 
م الهاء من  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ...})3( ولك���ن ربيعة ت�صّ
»ه���م» مطلقًا دون النظر لما ي�صبقها من حركة اأو ح���رف، وتلك ال�جهة المن�ص�بة اإلى ربيعة تعرف 

بال�هم)4(. 
وق���د قام علم���اء اللغة العربية م���ن اأول القرن الثان���ي الهجري يجمع�ن اللغ���ة واللهجات وما 
ي�صادف�ن���ه من كالم وعبارات ويذكرون طريقة نط���ق كل قبيلة لمفردات لهجتها وي�قع�ن ذلك في 
الر�صائ���ل اللغ�ي���ة ال�صغيرة، التي ا�صت�صقى اللغ�ي�ن العرب مادتها م���ن اأف�اه البدو، فكان اللغ�ي�ن 
ي�صيح����ن في الجزيرة العربي���ة، ي�صاأل�ن البدو، وبكتب�ن عنهم، وقد �ص���األ الك�صائي )المت�فى �صنة 
189ه����.( الخليل ابن اأحمد قائاًل: من اأين اأخذت علمك ه���ذا؟ فقال : من بداوي الحجاز وتهامة، 
فخرج الك�صائي اإلى البادية، ورجع وقد اأنفذ خم�س ع�صرة قنينة حبر، في الكتابة عن العرب، �ص�ى 

ما حفظ)5(.
اأراد الخلي���ل اأن يك����ن عمله في جمع اللغ���ة فذا ال مثيل له، مرتبا بدق���ة، ومن�صقا بطريقة لم 
ي�صب���ق اإليها، ف��صع كتابه »العين« ورت���ب المادة اللغ�ية في كتابه على ح�صب مخارج االأ�ص�ات فبداأ 
باالأ�ص����ات الحلقية، ثم بالل�صانية، ث���م بال�صف�ية، ثم بالج�فية)6( ويبدو اأن تف�قه في علم االأ�ص�ات 
والنغ���م والم��صيقى كان هاديا له ل�صل�ك هذا المنه���ج، وجعل كل �ص�ت بابا ورّتب االأ�ص�ات اللغ�ية 
مجم�عات �ص�تية، مبنيا على اأ�صا�س المخارج فقدم المجم�عات ال�ص�تية ح�صب عمقها في الحلق 

1- اأنظر: �صر �صناعة االإعراب 234/1.
2- �ص�رة الت�بة، اآية )75(.

3- �ص�رة الفاحتة اآية )7-6(.
4- اأنظر اللهجات العربية، �س: )8-7(

5- اأنظر ف�ص�ل يف فقه اللغة، �س )204( .
6- لي�س املقام هنا ذكر منهج اخلليل يف كتابة العني .
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ث���ّم تدرج حتى االأ�ص�ات ال�صف�ية، ثم االأ�ص�ات الج�فية )حروف العلة(. وهي على النح� التالي: ع 
ح ه� خ غ ، ق ك ، ج �س �س ، �س �س ز، ط د ت ، ظ ذ ث ، ر ل ن ، ف ب م، و ا ي ء.)1( 

وق���د حدد الخليل مخ���ارج االأ�ص�ات بدقة لم يعه���د لها مثيٌل من قبل، فق���ال: فالعين والحاء 
واله���اء والخ���اء والغين حلقي���ة، الأن مبداأها من الحل���ق. والقاف والكاف له�يت���ان، الأن مبداأها من 
الله���اة. والجي���م وال�صين وال�ص���اد �صجري���ة، الأن مبداأها من �صج���ر الفم اأي مفرج الف���م. وال�صاد 
وال�صي���ن وال���زاء اأ�صلية، الأن مبداأها م���ن اأ�صلة الل�صان وه���ي م�صتدق طرف الل�ص���ان. والطاء والتاء 
والدال ِنْطِعيَّة، الأن مبداأها من ِنْطع الغار االأعلى. والظاء والذال والثاء لث�ية، الأن مبداأها من اللثة. 
وال���راء والالم والن�ن ذليقية، الأن مبداأها م���ن ذلق الل�صان، وه� تحديد طرفي ذلق الل�صان. والفاء 
والب���اء والميم �صف�ية، الأن مبداأه���ا من ال�صفة. والياء وال�او واالألف والهمزة ه�ائية في حيز واحد، 

الأنها ال يتعلق بها �صيء، فن�صب كّل حرف اإلى مدرجته وم��صعه الذي يبداأمنه)2(.
والخليل بّين الفروق بدقة متناهية بين االأ�ص�ات في المجم�عة ال�احدة ذات المخرج ال�احد، 
���ف االأ�ص�ات المت�الية على الترتيب فيذكر الت�صابه ما بي���ن ال�ص�تين: فاأق�صى الحروف  حي���ث و�صّ
كلها: مخرج العين ثم الحاء ول�ال بّحة في الحاء الأ�صبهت العين لقرب مخرجها من العين، ثم الهاء 

ه- الأ�صبهت الحاء، لقرب مخرج الهاء من الحاء ...)3( اإلخ.  ول�ال هتة في الهاء -اأو ههَّ
وق���د ذكر اللغ�ي�ن وعلم���اء القراءات القراآنية اأن لكل حرف م���ن الحروف مخرج عند نطقه 
دوا لكل �ص�ت �صفاته،  ل���ذا يجب اأن ي�صت�في اإلى جانب مخرجه ال�صحيح �صف���ة نطقه �صليما، فحدَّ
م���ن الجهر و�صده الهم����س، والرخاوة و�صدها ال�صدة، واالإنفتاح و�ص���ده االإطباق، واال�صتفال و�صده 
اال�صتع���الء، وبين����ا اأن الح���روف المجه����رة ت�صعة ع�صر حرفا، وه���ي عدا حروف الهم����س الع�صرة 
المجم�ع���ة في : حثت ك�صف �صخ�صه، وحروف ال�صدة ثماني���ة وهي المجم�عة في : اأجدك قطبت، 
وما عداها فهي حروف رخ�ة، اإال اأن الحروف الخم�صة في: »نل عمرو« حروف مت��صطة بين ال�صدة 
والرخ���اوة، وباق���ي الحروف للرخاوة وهي �صت���ة ع�صر حرفا، وحروف اال�صتع���الء �صبعة جمعت في: 
خ�س �صغط قظ، وبافي الحرف م�صتفلة، وحروف االإطباق اأربعة : ال�صاد وال�صاد والطاء والظاء، 

وباقي الحروف منفتحة، وكل هذا معل�م ومحله كتب التج�يد)4(. 

1- انظر كتاب العني، �س 65.
2-  نف�س املرجع �س65 . هذا ما يراه اخلليل بن اأحمد ويختلف علماء التج�يد معه يف خمارج االأ�ص�ات، نح� ق�لهم: ويف احللق ثالثة 
خمارج: اأق�صاه ويخرج منه ثالثة اأحرف: الهمزة والهاء واالألف، وو�صطه ويخرج منه حرفان: العني واحلا، واأوله، اأي: اأدناه مما 

يلي الفم، ويخرج منه الغني واخلاء. ال�ايف ، �س 388 .
3- كتاب العني �س 64 .

4- انظر ال�ايف ، �س 391.
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وقد ذكر علماء التج�يد لكل �ص�ت لغ�ي بع�س الخ�صائ�س الذي يجب اأن يتمتع بها: فال�صفير 
�صف���ة ي��ص���ف بها ال�صاد وال�صي���ن والزاي. والتف�صي �صف���ة ت��صف بها ال�صي���ن . واالإنحراف �صفة 
ت��ص���ف بها الالم والراء. والتكرير �صفة ت��صف بها ال���راء واال�صتطالة ت��صف بها ال�صاد. واله�ى 
�صف���ة ت��صف بها االألف... والح���روف الخم�صة المجم�عة في »قطب جد« ت��صف بالقلقلة، والقاف 

اأعرف حروف القلقلة واأ�صهرها ل�صدة ال�ص�ت فيها اأكثر من غيرها)1(.
وق���د األف تلميذ الخليل النجي���ب �صيب�يه »الكتاب« واأوقع فيه علم���اء جمًا فكان مرجع النحاة 
والق���راء، وعقد بابا في »االدغام« ذك���ر فيه عدد حروف العربية ومخارجه���ا و�صفاتها : مهم��صها 
ومجه�رها، واأح�ال مجه�رها ومهم��صها واختالفها، وذكر اأنَّ اأحرف اللغة العربية ت�صعة وع�صرون 
حرفا، وت�صبح خم�صًة وثالثين حرفًا بحروف هّن فروع، واأ�صلها من الت�صعة والع�صرين، وهي كثيرة 
ي�ؤخ���ذ بها، وت�صتح�صن في ق���راءة القراآن واالأ�صعار، وه���ي: الن�ن الخفيفة، والهمزة الت���ي َبْيَن َبْيَن 
واالأل���ف التي ُتمال اإمالة �صديدة، وال�صي���ن التي كالجيم، وال�صاد التي تك�ن كالزاي، واألُف التفخيم 
كاة والحي���اة. وتك�ن اثنين واأربعين حرفا بحروف غير  الة والزَّ بلغ���ة اأهل الحجاز، في ق�لهم: ال�صّ
م�صتح�صنة وال كثيرة في لغة من ُترت�صى عربّيُته وال ت�صتح�صن في قراءة القراآن وال في ال�صعر، وهي: 
ال���كاف التي بين الجي���م والكاف، والجيم التي كال���كاف، والجيم التي كال�صي���ن وال�صاد ال�صعيفة، 
وال�صاد الت���ي كال�صين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء، وهذه الحروف 
���ن اإال بالم�صافهة. وهذا  اثني���ن واأربعين جيدها ورديُئها اأ�صله���ا الت�صعة والع�صرون االأ�صا�صية ال ُتَتَبيَّ
الن����س يبّي���ن اأن عدد اأحرف اللغة العربي���ة المكت�بة ت�صعة وع�صرون حرف���ا)2( بينما المنط�ق يف�ق 

ذلك وت�صل اأ�ص�ات اللغة العربية الم�صه�رة اإلى اثنين واأربعين �ص�تًا)3(. 
وق���د اأك���د هذا الت�ج���ه العالمة ابن دريد)4(  فبع���د اأن ذكر االأحرف وعدده���ا مثل لها بق�له: 
فم���ن تلك الح���روف: الحرف الذي بين )الباء والفاء( مث���ل )پور( -تكتب بثالث نقط تحتية- اإذا 
ا�صط���روا اإليه قال�ا )ڤور(. ومثل الحرف الذي بين )القاف والكاف( و)الجيم والكاف( وهي لغة 
�صائ���ر اأهل اليمن مثل: جمل، اإذا ا�صطروا اإليه قال�ا )َكم���ل( بين الجيم والكاف)5(. ومثل الحرف 

1- انظر ال�ايف ، �س 392 .
اأن احلرف  اإعتبار  وع�صرين حرفًا على  ثمانية  يعتربها  بع�صهم  عليه،  وع�صرون حرفًا خمتلف  ت�صعة  العربية  االأبجدية  2-  اإعتبار 

التا�صع والع�صرين، لي�س حرفًا بل ه� �ص�ت الفتحة املمتد، يف حني اأن ال�او والياء ياأتيان متحركني .  
3- انظر »الكتاب« 488/2 .

4- ه� اأب� بكر حممد بن احل�صن االأزدي الب�صري املعروف بابن دريد، املت�فى �صنة 321ه�. اجلمهرة، �س)4(.
5- هي املعروفة باجليم القاهرية اأو الفار�صية اأو الياب�صة .
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الذي بين ) الياء والجيم( وبين )الياء وال�صين( مثل: غالمي، فاإذا ا�صطروا قال�ا: غالمج...)1( 
وقد ذكر �صيب�يه االأ�ص�ات ال�صديدة والرخ�ة وما بين الرخاوة وال�صدة، واالأ�ص�ات المنحرفة 
والمك���ررة، واأ�ص�ات اللين، وال�ص�ت الهاوي، واالأ�ص����ات المطبقة والمنفتحة)2(، ثم �صرح االإدغام 
ف���ي الحرفي���ن اللذين ت�صع ل�صانك لهما م��صعًا واحدًا ال يزول عنه، وبيَّن اأمرهما اإذا كانا من كلمة 
واح���دة ال يفترق���ان، و�صرح اإذا كانا منف�صلي���ن اأح�صن ما يك�ن االإدغام ف���ي الحرفين المتحركين 
الذي���ن هما �ص�اء اإذا كانا منف�صلين، اأن تت�ال���ى خم�صة اأحرف متحركة بهما ف�صاعدًا، الأن الكلمة 
الخما�صي���ة ال تت�ال���ى حروفها متحركة ا�صتثقاال للمتحركات مع هذه الع���ّدة وال بد من �صاكن، ومما 
ي���دل عل���ى اأن االإدغام لك اأح�صن اأنه ال تت�الى في تاأليف ال�صعر خم�صة اأحرف متحركة، وذلك نح�: 
َجَع���َل َلَك، وَفَعَل لبيد، فاأنت تق�ل: جَعلَّك، وفعلَّبيد . فاإن كان قبل الحرف المتحرك الذي وقع بعده 
ح���رف مثله: حرف متحرك لي�س اإال وكان بعد ال���ذي -الحرف الثاني- ه� مثله حرف �صاكن ح�صن 
االدغ���ام، وذلك نح���� ق�لك: يد ّداود، وكلما ت�الت الحركات اأكث���ر كان االدغام اأح�صن. واإذا التقى 
الحرف���ان المثالن اللذان هما �ص�اء متحركين وقب���ل االأول حرف مّد فاإن االإدغام ح�صُن ُ الأن حرف 
الم���ّد بمنزل���ة متحرك في االإدغام، وذلك نح����: اإنَّ المال لَّك، وهم ُيْظِلم�ِنّي وهم���ا ُيْظِلماِنّي واأنِت 
ي)3(. وقد اأطال �صيب�يه في �صرح نظريته لالإدغام، ثم �صرح االدغام في الحروف المتقاربة  تْظِلمينِّ

التي من مخرج واحد، والحروف المتقاربة مخارجها... الخ.
اأم���ا ابن دريد في مقدم���ة الجمهرة فقد عقد عّدة اأب�اب في م�صائ���ل اأ�ص�ل اللغة العربية)4(، 
مثل: باب �صفة الحروف واأجنا�صها، الحروف المذلقة، باب مخارج الحروف واجنا�صها، باب معرفة 
الزوائ���د وم�اقعه���ا، باب اأمثلة االأبنية، وقال فيه: واعلم اأن اأح�ص���ن االأبنية عندهم -اأي العرب- اأن 
يبن�ا بامتزاج الحروف المتباعدة، اأال ترى اأنك ال تجد بناء رباعيا وم�صمت الحروف المزاج له من 
ح���روف الزالقة، اإال بناء يجعل بال�صين وه� قليل جدًا، مثل: َع�ْصَجد، وذلك اأن ال�صين لّيَنة وجر�صها 

من ج�هر الغنة، فلذلك جاءت في هذا البناء.
فاأم���ا الخما�صي مثل: َفَرْزَدق و�َصَفْرَجل و�َصَم���ْردل فاإنك ل�صت تجد واحدة اإال بحرف وحرفين 
م���ن ح���روف الزالقة من مخرج ال�صفتي���ن، اأواأ�صلة الل�صان، فاإن جاءك بن���اء يخالف ما ر�صمته لك، 
ْفَعج، اأو مثل: َعْقَج�س و�َصْعفج، فاإنه لي�س من كالم العرب، فاردده  ْعثج وُح�صاَفج و�صَ مثل َدْع�َصق و�صَ
ف���اإن ق�م���ا يفتعل�ن ه���ذه اال�صماء بالح���روف الم�صمت���ة وال يمزج�نها بحروف الزالق���ة، فال يقبل 
ذل���ك من ال�صعر الم�صتقيم االأج���زاء، اإال ما وافق ما بنته العرب من العرو�س الذي اأ�ص�س على �صعر 

1- جمهر اللغة، �س )5(.
2- انظر الكتاب، �س )490(.

3- انظر الكتاب 291/2 وما بعدها.
4- انظر جمهرة اللغة 6/1 وما بعدها .
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الجاهلية)1(.
وبّي���ن اب���ن دري���د اأكث���ر الح���روف ا�صتعم���اال عند الع���رب، واأق���ّل م���ا ي�صتعمل����ن لثقلها على 
األ�صنته���م، واأن اأخّف ه���ذه الحروف كلها ما ا�صتعملته العرب في اأ�ص����ل اأبنيتهم من الزوائد، وبّين 

اإذا ت�ال���ت ال���الم والراء في بناءي���ن فالالم ال ت�صتبين مثل ق�له تعال���ى: {ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ن����ن الالم ويبدل�نه���ا راًء الأنه لي�س في كالمهم »ل���ّر« ... اإال بع�س  ڇ       ڍ})2( فاإنه���م ال يبيِّ
المف���ردات، ومثله:»الّرحمن الّرحي���م« ال ت�صتبين الالم عند الراء، وكذل���ك فعلهم فيما اأدخل عليه 
ح���رف زائد واأبدل، فتاء االفتع���ال عند الطاء والظاء والزاي وال�ص���اد واأخ�اتها تح�ل اإلى الحرف 
االأق����ى. وفي البناء ال�احد فقد اأبدل�ا الح���رف ال�صعيف اإلى حرف ق�ي، فال�صين اإذا اجتمعت في 
كلم���ة م���ع القاف اأو الطاء اأو الحاء، فاأنت مخير بابقائها على حالها، اأو اإبدالها �صادا، مثل: �صراط 
و�ص���راط، و�صقر و�صقر، وال�صين اإذا اجتمعت مع الغين في كلمة جعل�ا ال�صين �صادا وال�صاد �صينا، 

غته، وقال�ا: ا�صبغ اهلل عليه نعمه، واأ�صبغها، وقال�ا: ق�صط وق�صط)3(.  َّ� غته و�صَ مثل: �َص�َّ
وق���د عقد االأزهري في مقدمة تهذيب اللغة بابا في األق���اب الحروف ومدارجها)4(. واآخر في 
اأحي���از الح���روف)5(، بين فيهما العديد من الم�صائل ال�ص�تية. وقد ذك���ر �صيب�يه في ثنايا »الكتاب« 

مالحظات قّيمة فيما يتعلق بالكّم الزمني للحركات)6(. 
اأما علماء القراءات القراآنية والتج�يد فاإنهم ت��صع�ا في هذا العلم ليتعلم طالب العلم قراءة 
الق���راآن مجّ�دا ومحافظة عل���ى القراءة ال�صليمة للق���راآن الكريم، وهذه بع�س االأب����اب ال�اردة في 
»ح���رز االأماني ووجه التهاني«)7( المعروف »بال�صاطبية«: باب االإدغام الكبير، باب اإدغام الحرفين 
المتقاربي���ن ف���ي كلمة وكلمتي���ن، باب المّد والق�صر، ب���اب الهمزتين من كلمة، ب���اب الهمَزتين من 
كلمتي���ن، باب الهمز المفرد، باب نقل حركة الهمز اإلى ال�صاكن قبلها، باب ال�قف على الهمز، باب 
االإظه���ار واالإدغ���ام، باب ذكر حروف قرب���ت مخارجها، باب اأحكام الن�ن ال�صاكن���ة والتن�ين، باب 
الفتح واالأ�صالة بين اللفظين، باب اإمالة هاء التاأنيث وما قبلها في ال�قف، باب مذاهب العلماء في 
ال���راءات، باب الالمات، باب ال�ق���ف على اأواخر الكلم، باب مخارج الحروف و�صفاتها التي يحتاج 

1- انظر جمهرة اللغة 11/1.

2- �ص�رة املطففني، االآية 14.

3- انظر جمهرة اللغة 12/1.
4- انظر تهذيب اللغة 44/1.
5- انظر نف�س املرجع 50/1.

6- انظر حما�صرات يف ال�ص�تيات، �س 30.
7-  تاأليف: االإمام ال�صاطبي، وه� اأب� القا�صم بن فهرية بن خلف بن اأحمد ال�صاطبي االأندل�صي، ولد �صنة 538 هجرية ب�صاطبة وت�يف 

�صنة 590 هجرية ودفن يف �صفح جبل املقطم بالقاهرة، انظر ترجمته يف »ال�ايف، �س 3«.    
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الق���ارئ اإليها)1(. فقد ت�جه اأ�صح���اب االأداء القراآني )التج�يد( اإلى تنظيم الدرا�صة ال�ص�تية على 
اأ�ص����س وق�اعد ا�صتق�ه���ا من درا�صات الخليل وتالميذه، واأّلف�ا كتبا كثي���رة في علم التج�يد، ليقبل 

الطالب على التعلم منها، لي�ؤدوا تالوة القراآن اأداء �صحيحًا. 
ويع���د ابن جني)2( �صاحب الف�صل االول في جمع الت���راث ال�ص�تي للذين �صبق�ه، وقد عر�صه 
في م�ؤلفاته وبخا�صة في كتابه: »�صّر �صناعة االإعراب« عر�صا وافيا، �صرح فيه غ�ام�صه، واأكمل فيه 

كثيرًا من ن�اق�صه، فكان بحق الم�صدر ال�افي لمن يريد معرفة التفكير ال�ص�تي عند العرب)3(.
والناظ���ر في كتاب �صّر �صناعة االإعراب ي���رى اأن ابن جنى ابتداأ الكتاب بمدخل عالج فيه   
الم��ص�ع���ات التالي���ة: فرق ما بي���ن ال�ص�ت والح���رف، ذوق اأ�ص�ات الحروف، الح���روف المت�صعة 
المخ���ارج ثالث���ة: االألف، والي���اء، وال�او، ت�صبي���ه الحلق ب���اآالت الم��صيقى، معنى الح���رف وم��صع 
ا�صتعمال���ه الح���ركات اأبعا�س ح���روف المّد، عّلة ت�صحيح ال����او والياء في نح� ث����ب وبيت، اأ�صباب 
قلب ال�او والياء األفين في نح� قال وباع ... اإجراء العرب الحرف ُمْجرى الحركة، والحركة مجرى 
الحرف . الحرف �صربان : �صاكن ومتحّرك، مرتبة الحركة من الحرف: اأقبله، اأم معه، اأم بعده؟... 

ما لم ينقط من حروف الهجاء)4(.
وبع���د اأن انتهى من المدخل افتتح ب���اب اأ�صماء الحروف واأجنا�صه���ا ومخارجها، ومدارجها، 
وفروعه���ا الم�صتح�صن���ة، وفروعه���ا الم�صتقبح���ة، وذكِر خالف العلم���اء فيها ُم�ْصتق�ص���ًى م�صروحًا، 
وعال���ج العديد من م�صائل عل���م االأ�ص�ات وفيما يلي عددا منها: االأل���ف اللينة... الحروف الفرعية 
الم�صتح�صن���ة، الحروف الفرعي���ة الم�صتقبحة، مخارج الحروف، همزة َبْيَن َبْي���َن، اإبدال الزاي من 
ال�ص���اد، الم�صارعة والتقارب بين الحركات، الفتحة الم�ص�بة بالك�صرة، الك�صرة الم�ص�بة بال�صمة، 
ال�صم���ة الم�ص�بة بالك�صرة ال ُيْنَحى بالك�صرة وال بال�صمة نح���� الفتحة، قلب الن�ن اإذا اأدغمت بغّنة، 
والطاء وال�صاد وال�صاد اإذا اأدغمن باإطباق، الحركة ال�صعيفة المختل�صة، اأق�صام الحروف، المجه�ر 
والمهم�����س، ال�صدي���د والرخ� والمت��ص���ط، المطبق والمنفت���ح، الم�صتعلي والمنخف����س، ال�صحيح 
والمعتّل، ال�صاكن والمتحرك، االأ�صلي والزائد، حروف البدل، الحرف المنحرف، الحرف المكرر، 

الحرف الُم�َصرب، الحرف المهت�ت، حروف الزالقة، ح�صن تاأليف الكلمة من الحروف)5(. 

1- انظر ال�ايف يف �صرح ال�صاطبية يف القراءات ال�صبع، �س 399 وما بعدها. 
2-  اأب� الفتح عثمان بن جني، له كتب كثرية، من اأعالم اللغ�يني، ت�يف �صنة 392 هجرية . انظر ترجمته يف: تاريخ العلماء النح�يني، 

�س 24 .  
3- انظر حما�صرات يف ال�ص�تيات،�س 31.

4- انظر �صر �صناعة االإعراب، 329/1.
5- نف�س املرجع 320/1.
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لم���ا انته���ى ابن جني من ه���ذه المقدم���ة الط�يلة في باب ا�صم���اء الحروف عق���د لكل حرٍف 
باب���ا، مبتدئ���ًا بالهمزة)1( حتى نهاية االأحرف مبّينا و�صارحا مخارجه���ا و�صفاتها واإبدالها اأو قلبها، 
ا�صتح�صانه���ا وقبحه���ا، وتاآلفها م���ع بقية االأ�ص�ات وزيادته���ا ومفارقتها، وج����از اإدغامها وتماثلها، 

وتقاربها واإتباعها، وهكذا كل حرف بح�صب ما فيه من خ�صائ�س �ص�تية. 
وج���اء القرن الخام�س الهجري يحم���ل اإلينا ر�صالة �صغيرة في االأ�ص�ات العربية، للرئي�س ابن 
�صين���ا، فيل�ص�ف االإ�صالم، وا�صمها: »اأ�صباب حدوث الحروف«، وهي مق�صمة على �صتة ف�ص�ل: االأول 
منها في �صبب حدوث ال�ص�ت، ويق�صد به �ص�ت االإن�صان وغيره، والثاني في �صبب حدوث الحروف، 
ويق�صد بالحروف االأ�ص�ات االإن�صانية، والثالث في ت�صريح الحنجرة والل�صان، والرابع في االأ�صباب 
الجزئية لح���رِف حرٍف من حروف العرب، والخام�س في الحروف ال�صبيهة بهذه الحروف، ولي�صت 
في لغة العرب، وال�صاد�س في اأن هذه الحروف من اأي الحركات غير النطقية قد ت�صمع. وحديث ابن 
�صينا في هذه الر�صالة، اأ�صبه بحديث علماء وظائف االأع�صاء، فكان له م�صطلحاته وو�صفه االأ�صيل 

لكل �ص�ت، مما جعله محل اإعجاب وتقدير علماء االأ�ص�ات المحدثين)2(.
ل« في علم النح�،  وف���ي القرن ال�صاد�س الهجري اأّلف جار اهلل الزمخ�ص���ري)3( كتاب »المف�صَّ
وف���ي نهاي���ة الكتاب در�س العديد من اأبح���اث الدرا�صات ال�ص�تية)4(، وقد �ص���رح هذا الكتاب م�فق 

الدين يعي�س بن علي بن يعي�س المت�فى �صنة 643 ه� وغيره .
اك���ي)5(. في كتابه  وم���ن االأبح���اث الم��ص�فة باالأ�صال���ة بالدرا�صات ال�ص�تي���ة ما قدمه ال�صكَّ
»مفت���اح العل�م«)6(، وه���� يدر�س االأ�ص�ات اللغ�ي���ة ومخارجها و�صفاتها ور�ص���م اأول م�صّ�ر يعتد به 
الأع�ص���اء النطق ومخرج كل �ص�ت محدد في ه���ذا الر�صم، ومع مقارنته بالر�صم الحديث تجد عمل 

اكي اأ�صاًل لر�صم المحدثين .  ال�صكَّ

المبحث الثالث: علم الأ�شوات بين الأ�شالة والحداثة: 
جذب���ت اأ�ص����ات اللغة العربية علماء اللغة، فانتبه�ا اإلى اأهمي���ة هذا العلم اللغ�ي الذي يتعلق 
باإتق���ان القراءة واالإلق���اء وتالوة القراآن، فعمل�ا عل���ى ن�صر هذا العلم وتطبي���ق م�صم�نه، اإذ خ�صي 

1- نف�س املرجع 321/1.
2- انظر املدخل اإىل علم اللغة، �س 17.

3-  ه�: جار اهلل حمم�د بن عمر الزخم�صري، األف »املف�صل« يف النح�، و»اأ�صا�س البالغة« يف املعاجم و»الك�صاف« يف التف�صري، ولد 
467 ه� وت�يف 538ه� .  

4- انظر �صرح املف�صل 120/10- اىل - 155 .
5- ه� االإمام اأبي يعق�ب ي��صف بن اأبي بكر حممد بن علي ال�صكاكي املت�فى �صنة 626ه�.

6- انظر مفتاح العل�م، �س11.
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ه����ؤالء اأن تنح���رف اأ�ص�ات العربية وتتاأث���ر باأ�ص�ات لغ�ية مج���اورة لها، مث���ل: الفار�صية والرومية 
والحب�صي���ة وغيرها، فبذل�ا جه�دا وا�صحة في الحفاظ عل���ى ال�ص�ت العربي، وقد ظهر ذلك جليا 
ف���ي الق���رن الثاني الهج���ري، فكان للخليل ب���ن اأحمد اليد الط�ل���ى في هذا الم�صم���ار، فقد اعتنى 
بدرا�ص���ة االأ�ص�ات بطريقة جديدة، وكان عارفا بالم��صيقى واأوزان ال�صعر وعلم العرو�س، و�صاعده 

على ذلك �صمعه المرهف، واإح�صا�صه الدقيق باالأ�ص�ات اللغ�ية .
ومن المعل�م بال�صرورة اأن مختبر واآالت ال�ص�تيات في القرن الثاني الهجري لم تكن م�ج�دة، 
فكان الخليل بن اأحمد يجري التجارب على االأ�ص�ات بنف�صه ويتذوقها بل�صانه، ويختبرها باإح�صا�صه 
الم��صيقي المرهف. قال عنه تلميذه )الليث بن المظفر( في مقدمة معجم العين: »فدّبر ونظر اإلى 
الح���روف كلِّها وذاقها ف�صّير اأَْوالها باالإبتداء اأدخل حرف منه���ا في الحلق. واإنما كان ذواُقه اإياها 
اأن���ه كان يفتح فاه باالألف ثم ُيظهر الحرف، نح����: اأْب، اأْت، اأْح، اأْع، اأْغ، ف�جد العين اأدخل الحروف 
ف���ي الحلق فجعلها اأّول الكتاب ثم ما قرب منها االأرفع فاالأرفع، حتى اأتى على اآخرها وه� الميم«)1( 
وا�صتثن���ى االبت���داء باالألف -علما اأنها حلقية وقب���ل العين - الأن االألف حرف معت���ل، فكره اأن يبتداأ 
ُه  التاأليف به)2(. َو�َصُهل عليه تق�صيم مخارج االأ�ص�ات اللغ�ية، و�صفات جميع االأ�ص�ات اللغ�ية. وت�جُّ
الخلي���ل بنط���ق ال�ص�ت اللغ�ي �صاكنا، طريقٌة �صليمة لكي ال يلتب����س على الدار�س اأو الباحث تداخل 
َب���ع في المدار�س االإبتدائية  االأ�ص����ات في�صدر م���ن مخرجه نقيا غير م�ص�با، وهذه الطريقة االآن ُتتَّ

وال�صف االأول لتدريب التالميذ على نطق االأحرف �صليمة . 
وقد تلقف �صيب�يه نظريات اأ�صتاذه الخليل واأّلف كتابه »الكتاب« وعقد اأب�ابا في االإدغام كانت 
عماد درا�صات العالمة ابن جنى في كتابه »�صر �صناعة االإعراب« وقد تبع ابن جني ما ارتاآه الخليل 
في التعرف على اأ�ص�ات الحروف، فقال في ذوق اأ�ص�ات الحروف: و�صبيلك اإذا اأردت اعتبار �صدى 
الح���رف، اأن تاأتي به �صاكنا ال متحركًا، الأن الحركة ُتقلق الحرف: عن م��صعه -م�قعه- وم�صتقّره، 
وتجتذب���ه اإل���ى جهة الح���رف التي هي بع�صه، ثم تدخ���ل عليه همزة ال��صل مك�ص����رة من قبله، الأن 

ال�صاكن ال يمكن االإبتداء به، فتق�ل: ِاْك، ِاْق، ِاْج، وكذلك �صائر الحروف)3(. 
والت�صري���ح الع�ص����ي الب�ص���ري في ذلك ال�قت لم يك���ن معروفًا ومع ذل���ك اأدرك ابن جني اأن 
�صدور ال�ص�ت ي�صبه تارة �ص�ت المزمار واأخرى �ص�ت وتر الع�د، فه� من ناحية الت�صريح الع�ص�ي 
ال ي���دري ب�ج�د وترين عند االإن�ص���ان، ومع ذلك �صبه ال�ص�ت اللغ�ي ال�ص���ادر من مخرجه ب�ص�ت 

1- العني 52/1.
2- انظر نف�س املرجع

3- �صّر �صناعة االإعراب 7/1.
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الن���اي واآخ���ر ب�ص�ت اأوت���ار الع�د، فقال ف���ي ت�صبيه الحلق ب���اآالت الم��صيقى: والأج���ل ما ذكرنا من 
ه  اختالف االأجرا�س في حروف المعجم باختالف مقاطعه، التي هي اأ�صباب تباُين اأ�صدائه، ما �َصبَّ
بع�صه���م الحلق والفم بالناي، ف���اإن ال�ص�ت يخرج فيه م�صتطيال اأمل�س �صاذجًا، كما يجري ال�ص�ت 
في االألف ُغفاًل بغير �صنعة، فاإذا و�صع الزامر اأناِمَلُه على خروق الناي المن�ص�قة وراوح بين اأنامله، 
اختلفت االأ�ص�ات، و�صمع لكل َخْرق منها �ص�ت ال ُي�صبه �صاحبه، فكذلك اإذا قطع ال�ص�ت في الحلق 

والفم باالإعتماد على جهات مختلفة كان �صبب �صماعنا هذه االأ�ص�ات المختلفة . 
ونظي���ر ذلك اأي�ص���ًا وتر الع�د، ف���اإن ال�صارب اإذا �صربه وه���� ُمْر�َصل، �صمعَت ل���ه �ص�تا. فاإن 
���َر اآِخَر ال�ت���ر ببع�س اأ�صابع ي�ص���راه، اأدى �ص�تا اآخر، فاإن اأْدناها قلي���اًل، �صمعت غير االثنين،  َح�صَ
ُبعه من اأول ال�تر ت�صّكلت لك اأ�صداء مختلف���ة، اإال اأن ال�ص�ت الذي ي�ؤديه  ث���م كذلك كلما اأدن���ى اأُ�صْ
ال�ت���ر ُغف���ال - اأي: مر�صال- غي���ر مح�ص�ر، تجده باالإ�صاف���ة اإلى ما اأداه وه���� م�صغ�ط مح�ص�ر، 
اأمل����س مهتزًا)1(. ويبين اأن �صبب اختالف االأ�ص�ات ه� ال�صغط على االأوتار وح�صرها، فيهتز ال�تر 
بقدر قّ�ته و�صالبته ويذكر اأن جريان ال�ص�ت في الحلق والفم غفاًل بمعنى مر�صال اأو مفت�حا غير 
مح�ص�ر كجريان ال�ص�ت في االألف، ويعنى �ص�ت اللين المفت�ح، وما يعتر�س ال�ص�ت من ال�صغط 
والح�ص���ر باالأ�صابع على ال�تر كالذي يعر�س لل�ص�ت في مخارج الحروف من المقاطع ويق�م بهذا 
الدور الل�صان، وبّين ابن جني اأن علم االأ�ص�ات والحروف، له تعلق وم�صاركة للم��صيقى، لما فيه من 

�صنعة االأ�ص�ات والنغم)2(.
وبذل���ك يك�ن ابن جني قد اأدرك اأن ال�ص�ت ي�صاحبه اهتزاز اأو ذبذبات عند �صدوره فيظهر 

ذلك ال�صدى ويت�صكل بال�صغط على مناطق مختلفة في تج�يف الحلق اأو الفم .
وق���د اأط���ال ابن جني الحديث عن ط�ل ال�ص�ت اللغ�ي والزم���ن الذي ي�صتغرقه نطق الحركة 
والم���ّد و�ص�ت اللين، فيختلف زمن كل واحد عن االآخر، واأن هذه االأ�ص�ات مت�صابهة النطق مختلفة 
ف���ي كمية الزمن، وف���ي �صرحه اأن »الحركات اأبعا�س حروف المد« ق���ال: اعلم اأن الحركات اأبعا�س 
حروف المّد واللين، وهي االألف والياء وال�او، فكما اأن هذه الحروف ثالثة، فكذلك الحركات ثالثة، 
وه���ي الفتحة، والك�صرة، وال�صمة، فالفتحة بع�س االألف، والك�صرة بع�س الياء، وال�صمة بع�س ال�او، 
وقد كان متقدم� النح�يين ي�صم�ن الفتحة االألف ال�صغيرة، والك�صرة الياء ال�صغيرة، وال�صمة ال�او 
ال�صغي���رة، وق���د كان�ا في ذلك عل���ى طريق م�صتقيمة، اأال ت���رى اأن االألف والياء وال����او الل�اتي ُهنَّ 
حروف َتَ�امُُّ ك�اِمٌل، قد تجدُهنَّ في بع�س االأح�ال اأط�ل واأتمَّ منهن في بع�س، وذلك ق�لك: يخاف 

1- املرجع ال�صابق 9/1�10.
2- املرجع ال�صابق 10/1 .
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وين���ام، وي�صير ويطير، ويق�م وي�ص�م، فتجد فيهن امتداد وا�صتطالة ما، فاإذا اأوقعت بعَدُهنَّ الهمزة 
اأو الح���رف المدغ���م ازددن ط�ال وامت���دادًا، وذلك نح�: ي�صاء وي���داء - داء الرجل يداء، على مثال 
�ص���اء: ي�ص���اء: اإذا �صار في ج�فه ال���داء- وي�ص�ء ويه�ء- هاء بنف�صه اإلى المعال���ي يه�ء ه�ءًا: رفعها 
ا�صد، وُتم�دَّ الث�ب،  ة، ويطيب بَّكر، وي�صير رَّ ٌة ودابَّ و�صما بها - ويجيء ويفيء وتق�ل مع االدغام �صابَّ
، وهن في  وق���د ُق��سَّ زيد بما عليه، اأفال ترى اإلى زيادة الم���ّد فيهنَّ ب�ق�ع الهمزة والمدغم بعَدُهنَّ
ْيَن حروفًا ك�امل، فاإذا جاز ذلك فلي�صت ت�صمية الحركات حروفا �صغارًا باأبعَد  َعْيِه���نَّ ُي�صمَّ كال م��صِ
م���ن القيا����س منه، ويدلك على اأن الحركات اأبعا�ٌس لهذه الح���روف، اأنك متى اأ�صبعت واحدًة منهن 
َح���َدَث بعدها الحرف الذي هي بع�صه، وذلك نح� فتحة عين َعَمَر، فاإنك اإن اأ�صبعتها حَدثت بعدها 
األ���ف فقلت :عام���ر، وكذلك ك�صرة عين ِعَن���ب، اإن اأ�صبعتها ن�صاأت بعدها ي���اء �صاكنة، وذلك ق�لك: 
عيَن���ب، وكذلك �صمة عين: ُعَم���ر، ل� اأ�صبعَتها الأن�صاأت بعدها واوًا �صاكنة، وذلك ق�لك: ع�َمر، فل�ال 

اأت عنها، وال كانت تابعة لها)1(. اأّن الحركاِت اأبعا�س لهذه الحروف واأوائل لها، لما تن�صَّ
ولهذا كتب علماء اللغة الحركات ف�ق الحروف والمدود بجانبها لكي ال يلتب�س االأمر بينهما وال 
تط�ل كتابه الكلمة، وهذه عبقرية الخليل بن اأحمد. بينما نجد الكتابة باللغة الفرن�صية اأو االنكليزية 
اأن اأ�ص����ات الحركات اأو اللين »VOWELS« كتبت في �صلب الكلم���ة االأجنبية فتف�قت ميزة الكتابة 

العربية على االأجنبية بذلك كثيرا، ولي�س هنا م�طن الحديث عنها.
والحديث عن الحركات اأو اأ�ص�ات اللين ي�صتدعي اأن نتبين الحركات المعيارّية، وكان االأ�صتاذ 
داني���ال ج�ن���ز)2( الذي يرجع اإليه الف�صل االأول في اإنجاح هذا وجعل���ه �صفة العالمية في الدرا�صات 
ال�ص�تية، وهذه الحركات ال تن�صب اإلى اأّي لغة، واإنما هي »معايير« اأو »مقايي�س« عامة، تن�صب اإليها 
وتقا����س عليها حركات اأّي لغة ي���راد درا�صتها اأو تعلمها)3(. و�صجلت عل���ى االأ�صط�انات، واأ�صهر هذه 

B في اأك�صف�رد ولندن)4(. االأ�صط�انات رقم 0804 
وق���د ب���داأ دانيال ج�نز عمله ب���اأن حدد الم��صع ال���ذي يمكن اأن ي�صعد اإلي���ه اأول الل�صان نح� 
الحن���ك االأعل���ى، بحيث يك�ن الفراغ بينهما كافي���ا لمرور اله�اء، دون اأن يح���دث في مروره اأي ن�ع 
م���ن الحفيف. فاأق�صى ما ي�صل اإليه اأول الل�صان متجه���ا نح� الحنك االأعلى بحيث ال يحدث اله�اء 
المار بينهما اأي ن�ع من الحفيف يعّد م��صعا م�صب�طًا بين اأ�ص�ات اللين، وقد رمزله بالرمز»İ« وه� 

1- �صّر�صناعة االعراب 20-19/1.
2- ا�صتاذ ال�ص�تيات يف جامعة لندن.

3- انظر علم اللغة العام »اال�ص�ات« �س، 139.
4- االأ�ص�ات اللغ�ية، �س 35.
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م���ا ي�صب���ه الك�صرة الرقيقة في اللغة العربي���ة حين يك�ن ق�صيرًا، اأو ما ي�صم���ى بياء المد حين يك�ن 
ط�ي���ال، وقد عّد المحدث�ن هذا ال�ص�ت اأول مقيا�س الأ�ص�ات اللين، لتحدد م��صعه اإذ ل� �صعد اأول 
الل�ص���ان نح� الحنك اأكثر من ه���ذا، �صمع الحفيف الذي يخرج به �ص����ت اللين اإلى محيط ال�ص�ت 
ال�صاكن الذي ن�صميه »الياء« فالفرق بين »الياء« و�ص�ت اللين »İ« الط�يل، ه� اأن م��صع االأول اأقرب 
اإل���ى الحن���ك االأعلى، والفراغ بين الل�صان والحنك معها اأ�صي���ق منه في حال �ص�ت اللين »İ« ويترتب 

على هذا اأننا ن�صمع بع�س الحفيف مع »الياء«.
وذل���ك الأن �صي���ق المجرى ع���ن القدر المعي���ن المحدد الأ�ص����ات اللين يخ���رج بال�ص�ت عن 
منطقته���ا اإلى منطقة االأ�ص�ات ال�صاكنة، فما �صم���اه القدماء بياء المد في مثل:»كريم وقتيل« ي�صبه 
اإلى حد كبير المقيا�س االأول الذي يرمز في علم االأ�ص�ات بالرمز»i« حين يك�ن هذا المقيا�س ط�يال 
اأي حي���ن يط�ل زمن النطق به، اأما حين يق�صر زمن النطق به فه� قريب ال�صبه بالك�صرة المرققة. 
ف���اإذا اأردن���ا االإنتقال من ياء المد التي هي في مثل »كريم« والتي تق���ع في منطقة اأ�ص�ات اللين اإلى 

الياء العادية التي تك�ن في مثل: »َبْيت« اأمكن هذا بت�صييق الفراغ بين الل�صان والحنك االأعلى. 
ويتك�ن المقيا�س الثاني باأن يهبط الل�صان اإلى اأق�صى ما يمكن اأن ي�صل اإليه في الفم، بحيث 
ي�صت����ي في ق���اع الفم، مع انحراف قليل في اأق�ص���ى الل�صان نح� اأق�صى الحن���ك، فيتحّدد لنا بهذا 
مقيا�س اآخر، ويرمز اإليه عادة بالرمز»α« وه� ما ي�صبه الفتحة المفخمة في اللغة العربية حين يك�ن 
ق�صيرا، وي�صبه ما ي�صمى باألف المّد المفخمة حين يك�ن ط�ياًل. وبين اأق�صى ما ي�صل اإليه الل�صان 
ف���ي �صع�ده نح� الحن���ك االأعلى واأق�صى ما ي�ص���ل اإليه في هب�طه بقاع الف���م، ا�صتنبط المحدث�ن 
 »α« اإلى و�صع »i« ثالث���ة مراحل عند كل منها يتك�ن �ص�ت لي���ن خا�س. فالل�صان في هب�طه من و�صع

.»a€e« - يمّر بم�ا�صع ثالثة، رمز لها بالتدريج - اإقراأ بالطريقة العربية من اليمين
وق���د اتخ���ذ علماء االأ�ص�ات المحدث�ن ثالث مراحل اأخرى تل���ي ال�ص�ت »α« ناظرين في هذه 
المّرة الى ن�صبة �صع�د الل�صان نح� الحنك االأعلى . فاآخرها ما ي�صل اإليه اأق�صى الل�صان في �صع�ده 
نح���� اأق�صى الحنك، ليُك�ن الف���راغ بينهما من ال�صعة بحيث ال يحدث اله����اء اأي ن�ع من الحفيف، 
ه���� المقيا�س االأخير الأ�ص�ات اللين، وه� ما يرم���ز اإليه بالرمز »u« وه� الذي ي�صبه ال�صمة المرققة 
ف���ي اللغ���ة العربية حين يك�ن ق�صيرًا، وي�صبه ما ي�صمى ب�او المّد حين يك�ن ط�ياًل. فاإذا زاد �صع�د 
اأق�ص���ى الل�ص���ان نح� اأق�صى الحن���ك، اأحدث اله�اء في اأثناء مروره ن�عا م���ن الحفيف، واأنتج ذلك 
ال�ص����ت الذي ن�صميه بال�او، فالفرق بين ال�او و�ص����ت اللين »u« الط�يل وه� اأن الفراغ بين اأق�صى 
الل�صان واأق�صى الحنك مع االأولى �صيق، اإذا مّر خالله اله�اء اأحدث ن�عا من الحفيف، فاإذا ق�رنت 
ال����او العادي���ة التي في مثل »َيْ�م« بما ي�صمى ب�او المّد في مثل »يق���ْ�ل« وجدنا مع نطق ال�او العادية 
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ن�ع���ا من الحفيف يجعله���ا تنتمي اإلى االأ�ص�ات ال�صاكنة. ويعزى هذا الحفيف اإلى �صيق الفراغ بين 
 »u«و »α« اأق�صى الل�صان والحنك عن القدر المحدد الأ�ص�ات اللين ويرمز عادة للمرحلتين اللتين بين

. o ،بالرمزين االآتيين على الترتيب
وبه���ذا يتك�ن لنا ثمانية مقايي�س تب���داأ ب�ص�ت اللين »i« وتنتهي ب�ص�ت اللين »u«)1( وت��صع   

عادة مدرجة في �صكل كاالآتي: 

ه���ذا الت��صيف للح���ركات المعيارية ذكرته اأغلب كتب االأ�ص����ات الحديثة)2( وقد ذكر »كمال 
ب�ص���ر» �ص�تا تا�صعا اأهمل���ه »ابراهيم اأني�س« وغيره، فقال:»اأما الحرك���ة المعيارية التا�صعة :]ə[ فال 
يرتفع الل�صان معها من الخلف اأو االأمام اإرتفاعًا ملح�ظا، كما ال ينخف�س معها انخفا�صا كبيرا في 
قاع الفم، اأي: اأن هذه الحركة ال تن�صب اإلى الجزء االأمامي اأو الخلفي من الل�صان، واإنما تن�صب اإلى 
و�صطه الأنه الجزء المرتفع ن�صبيا حال النطق بها«)3( وي�صع ر�صمًا بيانيا يبين م�قع هذا ال�ص�ت وه� 

على ال�صكل التالي: 

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ية،�س 31.
اللغة العربية -خ�صائ�صهاو�صماتها، �س190، التج�يد  العام »االأ�ص�ات« �س،141.  اللغة  اللغة، �س94. علم  2-  انظر مدخل علم 

واالأ�ص�ات �س33.
3- علم اللغة العام،�س141.
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وقد و�صع لكل حركة معيارية مثااًل من لغات متن�ّعة:)1(
 si ومثالها الكلمة الفرن�صية   I الحركة االأولى  

 thé ومثالها الكلمة الفرن�صية   e الحركة الثانية   
 même ومثالها الكلمة الفرن�صية   ε الحركة الثالثة   

la ومثالها الكلمة الفرن�صية   α الحركة الرابعة             
 pαsومثالها الكلمة الفرن�صية   α              الحركة الخام�صة

sonne ومثالها الكلمة االألمانية الحركة ال�صاد�صة            
rose ومثالها الكلمة الفرن�صية   o الحركة ال�صابعة   
 gut ومثالها الكلمة االألمانية    u الحركة الثامنة   

بع���د عر�س الح���ركات المعيارية يتبين لنا اأنه���ا لي�صت غريبة عن ح���ركات اللغة العربية   
فالحرك���ة رقم »1« ت�صبه الك�ص���رة العربية المرققة »ق�صيرة اأو ط�يلة«. واإذا كانت الك�صرة ت�صاحب 
�ص�ت »ال�صاد، ال�صاد، الطاء، الظاء« فاإن المتكلم يفخم �ص�ت الك�صرة ل�ج�د �ص�ت مطبق فيخرج 
�ص����ت الك�صرة مفخما قليال وينا�صب ال�ص�ت المعياري الثاني. اأما الحركة الثالثة فتماثلها الفتحة 
 »a« الممالة في نح���� »مر�صاها-ومجراها- وال�صحى »في قراءة حمزة والك�صائي. والحركة الرابعة
وت�صبهه���ا الفتحة العربية المرققة »ط�يلة« - اأو- »ق�صير« ومثالها: عالم، هام، علم، هرب. ففتحة 
العين والهاء مرققة. وال�ص�ت الخام�س »α« الفرن�صي، فاإنها الفتحة المفخمة اإذا كانت ط�يلة وقبلها 
َبَر، َظَلَم. والحركة  �ص�ت مطبق، مثل: �صال،طاب،اأو ق�صيرة و�صاحب �ص�تا مطبقا، مثل: َطَبق، �صَ
« االألماني وه� اأول حركات ال�صم، ويمثلها في اللغة العربية �ص�ت ال�صمة مثل: ال�صميُع،  ال�صاد�صة» 
م.  الب�صيُر. والحرك���ة ال�صابعة »o« الفرن�صية، ال�صمة المفخم���ة الم�صاحبة ل�ص�ت مطبق، مثل:�صُ

اأما الحركة الثامنة »u« االألمانية، فتمثلها حركة ال�صمة الط�يلة، مثل ق�لك: مقت�ل، مجه�ل. 
اأم���ا الذي ذكرُه »كمال ب�صر« في الحركة التا�صعة ]ə[ ومخرجها المنطقة ال��صطى ما بين   
يع، عند اإحالة  يل، وُبِ ال�صم والك�صر والذي عبر عنها علماء النح� والتج�يد باالإتمام في مثل ق�لك: ِقُ

الك�صر اإلى ال�صم)2(.
وق���د ذكر ابن جني اأن الم�صارعة والتقارب يك�ن بين الحركات، فقد تجد الفتحة م�ص�بة   
ب�ص���يء من الك�ص���رة اأو ال�صمة منح����ًا بها اإليهما، وتجد الك�ص���رة اأي�صًا م�ص�بة ب�ص���يء من ال�صمة، 

1- اأنظر املرجع ال�صابق �س،142.
2- قارن مع علم اللغة العام»االأ�ص�ات« �س،140. االأ�ص�ات اللغ�ية 40. التج�يد واالأ�ص�ات. �س36.

»     «
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وال�صمة م�ص�بة بطرف من الك�صرة، وال تجد الك�صرة وال�صمة م�ص�بة ب�صيء من الفتحة .
اأم���ا الفتح���ة الم�ص�بة بالك�صرة فالفتحة الت���ي قبل االإمالة نح� فتح���ة عين عابد وعارف،   
وذلك اأن االإمالة اإنما هي اأن تنح� بالفتحة نح� الك�صرة، فتميل االألف التي بعدها نح� الياء، ل�صرب 
م���ن تجان�س ال�ص����ت، فكما اأن الحركة لي�صت فتحة مح�صة، فكذلك االأل���ف التي بعدها لي�صت األفًا 
مح�ص���ة، وهذا ه� القيا�س، الأن االألف تابعة للفتحة، فكما اأن الفتحة م�ص�بة فكذلك االألف الالحقة 
ْمرو،... واأما الفتحة الممالة  لها، وقد اأمال�ا اأي�صًا هذه الفتحة واإن لم تكن بعد االألف، فقال�ا: من ِعَ
اغ. وكما اأن  نح���� ال�صمة، فالتي تك�ن قبل األف التفخيم، وذلك نح�: ال�ص���اُلة، والزُكاة، وُقام، و�صُ
الحرك���ة اأي�ص���ًا هنا قبل االألف لي�صت فتحة مح�صة، بل هي م�ص�بة ب�صيء من ال�صمة، فكذلك االألف 
الت���ي بعدها، لي�صت األفا مح�صة الأنها تابعه لحركٍة هذه �صفتها، فجرى عليها حكمها، واأما الك�صرة 
ْيق، وكما اأن الحركة قبل هذه الياء م�ص�بة بال�صمة،  ْي�س، و�ِصُ ْيع، وُغِ ْيل، وِبُ الم�ص�بة بال�صمة، فنح�: ُقِ

فالياء بعدها م�ص�به بروائح ال�او،على ما تقدم في االألف. 
�ر، نح�ت  �ر وهذا ابن ُبِ اأم���ا ال�صمة الم�ص�بة بالك�صرة فنح� ق�لك في االإمالة : م���ررت بمذِعُ

ب�صمة العين والباء نح� الك�صرة... فاأ�صممتها �صيئًا من الك�صرة ...
واأج���اب اب���ن جني عن �ص�ؤال: لم ج���از في الفتحة اأن ينح���ى بها نح� الك�ص���رة وال�صمة، وفي 
الك�صرة ينحى بها نح� ال�صمة، وفي ال�صمة اأن ينحى بها نح� الك�صرة ولم يجز في واحد من الك�صرة 

وال ال�صمة اأن ينحى بها نح� الفتحة ؟ 
وملخ����س اإجابت���ه: اأن بي���ن ال�صم���ة والك�ص���رة م���ن الق���رب والتنا�ص���ب م���ا لي����س بينهم���ا 
وبي���ن الفتح���ة، فج���از اأن يتكل���ف نح� ذل���ك بين ال�صم���ة والك�ص���رة لما بينهم���ا م���ن التجان�س)1(.                                                                                                                                        
فقد الحظ ابن جني تجان�س ال�صم مع الك�صر و�صببه اأنهما يتفقان بارتفاع الل�صان»فهما م�صتعليتان» 
بحي���ث ال يطرق الل�صان �صقف الحنك واإن كان احدهما من اأق�صى الل�صان واالآخر من طرفه، بينما 
الفتح���ة م�صتفلة. و»اأن هذا الق�ل على م���ا تراه، واإن �صئت فقل اإن ال�صمة واإن ُنِحَي بها نح� الك�صرة 

فلقربها منها وبعدت الفتحة منها فلم يجز فيها ما جاز في الك�صرة القريبة«)2(.
ة القدامى باالأ�ص�ات اللغ�ية، في ال�قت الذي كان�ا  فالباحث يدرك �صعة معرفة علماء الَعربيَّ
يفتق���دون اإلى م�صاع���دة االآالت واإجراء التجارب عليه���ا كما ه� الحال في الق���رن التا�صع ع�صر وما 
بعده، وما اأدل على ذلك �ص�ى الر�صم الذي ابتكره ال�صكاكي المت�فى �صنة 626 هجرية، اأي اأكثر من 
ثمانمائة عام. فقد نّبه في حديثه على اأن�اع االأ�ص�ات ال�صامتة، ثم تحدث عن االأ�ص�ات المجه�رة 

1- انظر �صّر �صناعة االإعراب 58/1 وما بعدها
2- �صّر�صناعة االإعراب 62/1.
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فالمهم��ص���ة، وحروف القلقلة، وتن�ع االأ�ص�ات اإلى م�صتعلية ومنخف�صة، والمطبقة والمنفتحة، واأن 
مخارجه���ا عند العلماء �صتة ع�صر مخرجا، ويذكر مخارج االأ�ص����ات مبتدئًا باأق�صى الحلق، مرورًا 
بمخارج اأ�ص�ات الل�صان واالإنتهاء بمخرج الباء والميم من ال�صفتين، ذاكرا الخيا�صيم، و�صحيح اأن 
هذا الر�صم بدائي ولكن كل �صيء يبتدئ �صعيفًا حتى ي�صتقيم االأمر، ولكن ال�صكاكي كان على طريق 
�ص�ّي بالن�صبة اإلى ما قدمه كاأول تخّيل مر�ص�م وو�صيلة اإي�صاح، واإليك الر�صم الم�ج�د في كتابه:)1(.

ف�ا االأ�ص�ات ال�صامتة كلها. وما يقابلها   وعلم���اء العربية كما و�صف�ا اأ�ص�ات اللين اأي�صًا و�صّ
وينا�صبه���ا م���ن اأ�ص����ات باللغات االأوروبي���ة تنا�صب مع ت��صيف علم���اء اأ�ص�ات الغ���رب المحدثين، 
وتعري���ف الم�صطلح���ات العربية القديم���ة واالأوروبية الحديث���ة جاءا من�صجمين ف���ي الداللة، وهذه 

طائفة من الم�صطلحات ال�ص�تية في اللغة العربية وما يتنا�صب معها في لغات اأخرى: 
 .voiceless : ال�ص����ت المهم�����س .vowels :الح���ركات .consonants :االأ�ص����ات ال�صامت���ة
ال�ص�ت المجه�ر : voiced. اإلتقاء الثنايا وطرف الل�صان :dental. االأ�ص�ات ال�صديدة اأو االإنفجارية: 
plosives. االأ�ص�ات المحب��ص���ة :stops. �ص�ت الطاء م�صربة بالتهميز : glottalzation. الحركات 

 bock :الح���ركات الخلفي���ة .front vowels :الح���ركات االأمامي���ة .cardinal vowels:المعياري���ة
vowels. الح���ركات ال��صط���ى: central vowels. الح���ركات ال�صيق���ة : close vowels . الحركات 

المت�صع���ة اأو المنفتح���ة :open vowels. الحركات ن�صف ال�صيق���ة :half-close vowels. الحركات 
ن�ص���ف المت�صع���ة :half-open vowels.)2( ال�ص����ت الرخ���� اأو االإحتكاك���ي :fricatives. االأ�ص����ات 

1- انظر مفتاح العل�م، �س 13.
2- انظر علم اللغة العام »االأ�ص�ات« 144-139-103-100-92-87-73 .
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المائع���ة : liquids. االإدغ���ام اأو ال�ص�ت االأنفي :nazalisation. ل�ص���ان المزمار : epiglottis. النبر 
 .regressive: التاأث���ر الرجعي .assimilaition: المماثلة .intonation: م��صيق���ى ال���كالم .stress:

.progressive)1( :التاأثر التقدمي
ه���ذه مجم�عة م���ن الم�صطلح���ات الم�صتعملة في عل���م االأ�ص����ات اللغ�ية في اللغ���ة العربية 
والفرن�صي���ة، وكان اب���ن �صينا ف���ي اأبحاثه اللغ�ي���ة وت�صريحه الأع�ص���اء النطق قد �صّم���ى العديد من 

الغ�صاريف والغدد باأ�صماء عربية اأ�صتهرت بعد ذلك في علم الطب باأ�صماء اأخرى.)2(
وم�ؤرخ���� الح�ص���ارة االإن�صاني���ة والثقافية يق�ل�ن: التفكي���ر ال�ص�تي اللغ�ي ل���م ياأخذ �ص�رته 
المنظم���ة ولم يبد ف���ي هيئة النظري���ات العلمية الثابتة اإال ف���ي تراث اأمتين عظيمتي���ن هما الهن�د 
والع���رب ويق�ل: »برج�صترا�صر« عن علم ال�ص�تي���ات: لم ي�صبق االأوروبيين في هذا العلم اإال ق�مان: 
الع���رب والهن�د، ويق�ل»فيرث«: لقد �صّب عل���م االأ�ص�ات ونما في اأح�صان لغتين مقد�صتين: العربية 

وال�صن�صكريتّية)3(.
وقد اتجه علماء الغرب اإلى درا�صة العل�م العربية عامة وبرزت في القرن التا�صع ع�صر ظاهرة 
االإ�صت�ص���راق، فاطلع الم�صت�صرق�ن على العل�م العربية كلها وبرع�ا فيها، ومنها علم االأ�ص�ات، ومن 
المع���روف اأن نابلي����ن ب�نابرت لما غزا ال�ص���رق -اأول القرن التا�صع ع�ص���ر- ا�صطحب معه العديد 
من رجال البحث العلمي لدرا�ص���ة العل�م المتخ�ص�صة، ومن اأوائل الم�صت�صرقين الفرن�صيين الذين 
در�ص�ا علم االأ�ص�ات عند العرب �صلف�صتري �صا�صي sylvestre de sacy، وتلميذه فرانز ب�ب الم�ل�د 
ف���ي األمانيا �صن���ة 1791م، وقد تلقى ب�ب عل�مه في األمانيا وفرن�صا واأقام في باري�س من �صنة 1812 

حتى �صنة 1816 حيث ا�صتمع اإلى درو�س �صلف�صتري، وتعلم العربية والعبرية والفار�صية)4(.
وكان م���ن الم�صت�صرقين الذين اأولع�ا بالعل�م العربي���ة، الم�صت�صرق االألماني»�صاِده« حيث كان 
معجب���ا بالخلي���ل و�صيب�يه فدر�س عل���م االأ�ص�ات في »الكت���اب« وك�صف عن كثير م���ن الق�صايا التي 
تت�صل بالدرا�صات ال�ص�تية في ر�صالته التي ح�صل بها على درجة الدكت�راه، وكان م��ص�عها:»علم 

االأ�ص�ات عند �صيب�يه« وقد طبعت هذه الر�صالة في ليدن �صنة 1911م)5(. 
وق���د �صرح الدكت����ر اإبراهيم اأني�س: اأن���ه وقع له اأخي���رًا محا�صرة األقاها االأ�صت���اذ االألماني: 

1- اأنظر االأ�ص�ات اللغ�ية 180-175-143-71-24.
2- انظر االأ�ص�ات اللغ�ية، �س 144. 

3- انظر حما�صرات يف ال�ص�تيات، �س 27. 
4- انظر االأل�صنية )علم اللغة احلديث ( مبادوؤها واأعالمها،�س 273.

5- انظر حما�صرات يف علم ال�ص�تيات، �س:30 .
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اأ.�ص���اِده. الذي كان يق�م بالتدري�س في كلية االآداب -بم�صر- وفيها يعر�س اآراء �صيب�يه ويناق�صها، 
وق���د �ص���رح الدكت�ر اأني�س هذه المحا�ص���رة ونقدها)1(. وقد ذكر الدكت�ر رم�ص���ان عبد الت�اب هذه 
المحا�ص���رة القيم���ة في خ�ص���م حديثه عن الم�ؤلف���ات الحديثة في عل���م االأ�ص�ات باللغ���ة العربية، 
فقال:2-»علم االأ�ص�ات عند �صيب�يه وعندنا« محا�صرة للم�صت�صرق االألماني»�صاِده« األقاها في قاعة 
الجمعي���ة الجغرافية الملكية في �صنة 1931م باللغ���ة العربية، ون�صرت ب�صحيفة الجامعة الم�صرية 

�صنة 1931م، وهذه المحا�صرة خال�صة م�ؤلف باللغة االألمانية لهذا الم�صت�صرق)2(.
وي�ؤك���د الدكت����ر ب�صام بركة)3( اأن درا�ص���ة ال�ص�ت اللغ�ي بالط���رق العلمية الدقيقة لم تر   
الن����ر ف���ي اأوروبا اإال في القرن التا�صع ع�صر، على يد دار�صي علم اللغة المقارن، اإال اأن و�صع االأ�ص�س 
النظرية التي اأدت اإلى تط�ر هذه الدرا�صة جرى على يد رهط من العلماء في مطلع القرن الع�صرين، 

.)5(»l'ecole de Prague« - »وم�ؤ�ص�ص� مدر�صة »براغ )كان منهم رائد الل�صانيات »دي �ص��ص�ر«)4
وق���د ذك���ر الدكت�ر مي�صال زكريا ف���ي كتابه الف�ص���ل ال�صابع اأعالم االأل�صني���ة المحدثين،   

ونن�صح من يريد اأن ي�صتزيد الرج�ع اإليه)6(.
وقد بّين »ج. ڤندر�س« اأن علم االأ�ص�ات قد طراأ عليه تجديدات عميقة، فقد اأن�صاأت جماعة   
من اللغ�يين ينتم�ن اإلى هيئة براج »براغ» منهجا جديدا ه�»ال�ص�تيات« م�صت�حين في ذلك االآراء 

التي ذكرها من قبل »ب�دوان دي ك�رتنيه« و»فرديناند دي �ص��ّص�ر)7(.

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ية، �س »111«.
اأملانيا، وناق�صني يف ر�صالة  اأن الدكت�ر رم�صان عبد الت�اب در�س يف جامعات  2-  املدخل اىل علم اللغة، �س»19« ومما يذكر هنا 

الدكت�راه �صنة 1979م يف كلية اللغة العربية- جامعة االأزهر .    
3- انظر علم االأ�ص�ات العام . د. بركة، �س »5«.

اللغ�ية  العل�م  f de Saussure. ولد يف جنيف 1857م وت�يف �صنة 1913م. يعّد »دي �ص��ص�ر« م�ؤ�ص�س  4-  فردينا ند دي �ص��ّص�ر 
احلديثة ورائد مفاهيم الل�صانيات البني�ية. انظر علم االأ�ص�ات العام د. بركة �س »10«. واالأل�صنية، �س »23«.       

5- مدر�صة لغ�ية امتّد ن�صاطها من �صنة 1926م حتى احلرب العاملية الثانية
6- اأنظر االأل�صنية، الف�صل ال�صابع،�س،»217«.

7- انظر كتاب »اللغة» �س »461«.  
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التو�شيات 
اأواًل: ال�ث����ق باللغة العربية، فهي لغ���ة اأدت دورا في الحياة االأدبية واحت�ت الن�ص��س ال�صرعية ومفه�مها، 
وطاوعت المجتمع في فهم الح�صارات، وعبَّرت عن حاجات المجتمع، فهي لغة �صريفة ومتينة والعرب والم�صلم�ن 

عامة يعرف�ن ف�صلها ومكانها وال ي�صتبدل�نها بلغة اأخرى 
اأو بلهجة تحلُّ مكانها.

ثانيا: ندع� علماء اللغة اإلى االّطالع على الثروة اللغ�ية العربية وا�صتظهار مكن�نها وفهم اأ�صرارها.
ثالثا: �صرح اآراء علماء اللغة القدامى لفهم مكن�نات لغتنا الف�صيحة.

رابعا: اهتمام االأمة بتعليم اأبنائها� منذ ال�صغر� لغتهم العربية وتمكينهم منها في كافة المراحل الدرا�صية.
خام�صًا: و�صع المناهج والمقررات ب�ص�رة محب�بة ومب�صطة وحديثة ليقبل عليها اأبناوؤنا في كافة المراحل 

الدرا�صية . 
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